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Beste buurtgenoten,
Op 2 juni zijn de gemeenteraads- 
verkiezingen. Wij vroegen de po- 
، litieke partijen wat onze buurt 
van ze kan verwachten. Wie door 
de mooie woorden heen leest, 
ziet dat het allemaal niet be- 
paald rooskleurig is.
Tijdens het politiek buurtfeest 
©p donderdag a.s. kunt u de po- 
litici zelf aan de tand voelen 
en verder genieten van het uit- 
gebreide culturele programma.
De gratis koffie staat klaar.
Tot dan,

de redaktie 
NB.De financiele middelen om deze 
extra dikke krant te kunnen uit- 
brengen, zijn afkomstig uit de 
subsidie van het Wijkcentrum.
De rode steunkleur van de vorige 
krant werd betaald door het 5 
meikomité.

INHOUD
4. Buurtgroepen leggen huttVRAGEN 

voor aan de politieke partijen
7. Weiger de HUURVERHOGING. 
12.100-JARIG BESTAAN hofje. 
18.VR0tWEN in de bijstand.
24.Programma politiek BUURTFEEST

VERDER: interviews met ؛ CDA; CPNj 
D66; PPR; PSP; PvdA; WD. 
Prijsvraag, Buurtagenda, enz.

DONATIESA.s-V. enJ.S.B. f. 25,- 
Totaal 1982: f. 421,50
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inleveren voor zondagavond 6 
juni bij het redaktie-adres.
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VERANTWOORDING
De buurtkrant verschijnt 11 X 
per jaar en wordt gratis huis 
aan huis verspreid in de Hugo 
de Groot/Fred. Hendrikbuurt.
Doel is informatie te geven over 
zaken die onze buurt aangaan en 
aktieve groepen in de buurt te 
ondersteunen.
De buurtkrant wordt gedeelte- 
lijk gesubsidieerd via de buurt“ 
huizen de Reiger en 't Trefpunt 
en ontvangt de overige inkoms- 
ten via adverteerders en dona- 
teurs. De redaktie bestaat uit 
buurtbewoners en is geheel zelf- 
standig en onafhankelijk van de 
genoemde buurthuizen. Alle in- 
gezonden brieven en mededelin- 
gen worden in principe geplaatst 
onder verantwoordelijkheid van 
de schrijver, waarvan de naam 
bij de redaktie bekend dient te 
zijn. De redaktie behoudt ech- 
ter het recht om stukken te wei- 
geren.

ما ءب ء سء م،ص ؛ب
ة ء م ا فءءاء9ه



Buurtkrant Hugo de Groot

DE BUURT STELT VRAGEN A
BURENHULP
De burenhulp is een 
vrijwilligersorganisa- 
tie die kleine klusjes 
doet voor zieke of oude 
mensen. Onze VRAAG aan 
de politieke partijen 
is: De burenhulp krijgt 
veel aanvragen die ei- 
genlijk bij proffesio- 
nele instellingen thuis 
horen door bezuinigin- 
gen op de gezinszorg 
e.d. Hoe denken de ge- 
meenteraadsleden dat op 
te lossen?
Namens de Burenhulp, 

Marianne Jongejan

ABC 
ONDERWIJS
Door de terugloop van 
het aantal leerlingen 
gaan er jaarlijks tien- 
tallen arbeidsplaatsen 
verloren. Juist in de 
scholen in buurten als 
de Hugo de Grootbuurt 
is echter uitbreiding 
van menskracht en faci- 
liteiten nodig: in deze 
buurten nemen de onder- 
wij sproblemen ^oe, ook 
al neemt het aantal 
leerlingen dan mis- 
schien iets af. VRAAG: 
Hoe denkt uw partij hier 
over en wat gaat zij 
eraan doen? Het ABC is 
in de laatste 3 jaar 
minstens 30% van haar 
arbeidsplaatsen kwijt- 
geraakt, o،a. door een 
veranderd subsidiebe- 
leid van de regering. 
In de Hugo de Grootbuurt 
begint nu juist de sa- 
menwerking van de grond, 
te komen tussen buurt- 
huizen - peuterspeelza

Van elf buurtgroepen en ±nstellingen 
kreeg de redaktie vragen. Wij stelden 
deze vragen aan vertegenwoordigers van 
6 politieke partijen die nu in de ge- 
meenteraad zitten. Dit zijn؛ CDA, CPN, 
PPR, p$p, PvdA en WD. 
ü mist de zevende:D’66. Dat komt niet 
door boze opzet of politieke voorkeur 
van de redaktie: wij hebben ze gelijk 
behandeld als andere partijen^ maar 
zij waren niet in staat om op tijd te 
reageren.
Hieronder vindt u de vragen en op de 
volgende bladzijden kunt u de antwoor- 
den met elkaar vergèlijken.
Tijdens het politiek buurtfeest zal er 
over deze en andere vragen gediscus- 
sieerd worden met de politici.
Als u zelf nog vragen heeft of meer 
informatie wilt, dan bent u van harte 
welkom op het politiek buurtfeest op 
donderdagavond 27 mei.

de Grootbuurt een jon- 
gerenvoorziening ge- 
eist. Hier in de buurt 
zijn nauwelijks moge- 
lijkheden voor jonge- 
ren. Juist in deze tijd 
hebben jongeren met 
veel problemen te kam- 
pen: verveling als ge- 
volg van werkloosheid, 
geen inkomen, drugsge- 
bruik als gevolg van de 
uitzichtloosheid enz. 
Een jongerenvoorzie- 
ning blijkt dringend 
noodzakelijk. Onze
VRAAG aan de politieke 
partijen is dan ook؛ 
Wat gaat uw partij doen 
om hier in de buurt een 
jongerencentrum gerea- 
liseerd te krijgen?
teams van buurthuis 
TreEpunt en buurthuis 

deReiger

JONGEREN-
CENTRUM

De afgelopen 4 jaar van 
de gemeenteraad hebben 
voor het buurt- en 
clubhuiswerk geen ro- 
zengeur en maneschijn 
gebracht. We hebben 
meegewerkt aan ver- 
schillende nota ٠ s en 
beleidsplannen. De ver- 
wac^ting was dat de 0- 
verheid met de inhoud 
van deze nota’s reke- 
ning zou houden. Maar 
de gemeente liet ons 
in de steek. Br kwam 
een 6% bezuinigingso- 
peratie waardoor veel 
bestaand werk in gevaar 
kwamen waardoor uit- 
br®idingen niet meer 
mogelijk waren.
Zo is er voor de Hugo
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AN DE POLITIEKF PARTIJEN
men,waar bovendien vol- 
doende speelruimte bij
VRAAG 2؛ De vraag naar 
dagopvang is 4x zo groot 
als de plaatsingsmoge- 
lijkheid. Daar uitbrei- 
ding van dagopvang dus 
dringend noodzakelijk 
is, vragen wij u wat u 
daaraan gaat doen.
Rens Oosterhof en Loes 
Meijer, Kinderdagver- 
blijf Irene.

SPEEL- 
STRAAT

De woon- en verkeers- 
situatie in deze buurt 
maakt het voor kinderen 
onmogelijk om te spe- 
len. Als ouders (moe- 
ders) ben je steeds ge- 
dwongen mee te gaan als 
kinderen willen spelen. 
In de buurt hebben wij 
jaren moeten knokken 
voor een kleine speel- 
straat in de 3e Hugo de 
Grootstraat (die is 
nog steeds niet aange- 
legd) .Een tweede speel- 
straat in de 1e Hugo de 
Grootstraat kan er niet 
meer af. Wat denken de 
partijen over؛ 
-speelgelegenheid,bij- 
voorbeeld meer speel- 
straten?
-tegengaan van parkeren 
op de stoep en op de 
hoeken van de straat? 
-veilige oversteek- 
plaatsen?
Het speelstraatcomite

WOON-
LASTEN

1 .Hoe denkt men de leeg- 
stand aan te pakken?
2.hoe staat men tegen-

te lijden onder de ver- 
anderde koopgewoontes 
van buitenlandse land- 
genoten. Wij vragen 
daarom een gelijkmatig 
verdeeld beleid in de 
gehele stad ten aanzien 
van huisvesting van de- 
ze groep mensen.
Namens de winkeliers- 

vereniging HUFRE, 
D. v.d. Hare

BUURTKRANT
De buurtkrant Hugo de 
Groot heeft zijn in- 
komsten via adverteer- 
ders en donateurs en 
daarnaast uit subsidies 
via de buurthuizen,die 
daarvoor weer afhanke- 
lijk zijn van de gemeen- 
te. Daardoor is de 
hoogte van deze subsi- 
die ieder jaar weer on- 
zeker en bovendien ho- 
ren we pas halverwege 
het jaar of onze aan- 
vraag gehonoreerd wordt 
Een zeer onzekere posi- 
tie. Onze VRAAG aan de 
politieke partijen is 
daarom: kan de Buurt- 
krant Hugo de Groot een 
financiele garantie 
krijgen zodat ons voort 
bestaan verzekerd is?

de redaktie

KINDER-
□AGVERBL^F
VRAAG 1: Ons dagver- 
blijf is gehuisvest in 
een pand dat over 10 
jaar niet langer meer 
geschikt zal zijn.Daar- 
om is het noodzakelijk 
dat de gemeente uit- 
ziet naar een terrein 
in de wijk waar een 
nieuw gebouw moet ko

len en scholen/ouders 
en met de bibliotheek 
en taaldrukwerkplaats. 
In deze buurt is drin- 
gend behoefte aan meer 
opvang en vormingsmoge- 
lijkheden voor de grote 
groep buitenlandse kin- 
deren en hun ouders. Het 
ABC vervult een rol in 
het met elkaar in kon- 
takt brengen van de be- 
treffende instellingen 
en het uitbouwen van 
samenwerkingsrelaties. 
٧^ :  Op welke manier 
denkt uw partij zich in 
te zetten voor finan- 
ciering en stimulering 
van samenwerkingsexpe- 
rimenten?

Namens het ABC, 
G. Brinkman

WINKELIERS
eerste VRAAG: Zou de 
mogelijkheid bestaan om 
winkeliers buiten de 
winkelconcentratie,die 
hun winkel of bedrijf 
verplaatsen naar de 
winkelconcentratie of 
elders, (en de huisei- 
genaar werkt niet mee) 
te kunnen loskoppelen 
van de toestemming van 
de huiseigenaar? Dit om 
de winkeliers de moge- 
lijkheid te geven zich 
te verbeteren mede door 
de gemeentelijke steun- 
maatregelen. Wij denken 
aan een eventuele scha- 
deloosstelling van huis 
eigenaren.
tweede VRAAG: Afgezien 
van de behoorlijke ver- 
mindering van de win- 
kelomzetten in de 
stadsvernieuwingsbuur- 
t-n, als gevolg van de 
koopkrachtdaling, heb- 
ben deze wijken ook nog



Buurtkrant Hugo de Groot

tegenover kültürele 
minderheden in de hand; 
fascistische ؟roepe- 
ringen spelen hierop in 
Tegelijk zien wij flin- 
ke bezuinigingen op al- 
lerlei vormen van maat- 
schappelijk- en buurt- 
huiswerk, waaraan nu 
juist zoveel behoefte
15 «

Bovendien merken wij 
dat er steeds meer be- 
roep gedaan wordt op 
vrijwilligers. Op zich 
keuren wij vrijwilli- 
gerswerknietaf, inte- 
gendeel, maar wij vin- 
den het een slechte zaak 
als vrijwilligers wor- 
den ingeschakeld om de 
taak van beroepskrach- 
ten over te nemen: zij 
hebben niet genoeg er- 
varing, zijn er niet 
voor opgeleid en de con- 
tinuiteit van het werk 
kan niet door hen ge- 
waarborgd worden.
In deze buurt zien wij 
veel zaken waar nodig 
aan gewerkt moet wor- 
den, maar bezuinigingen 
maken dat vrijwel onmo-
Wij "؛"verwachten van po- 
litieke partijen dat ze 
niet alleen oog hebben 
voor de taken die er 
liggen, maar ook een be- 
leid maken (waardoor fi- 
nanciele ruimte gemaakt 
wordt, o.a.) op basis 
waarvan gewerkt kan 
worden. We vragen om een 
positief beleid, waar- 
door meer opgebouwd 
wordt dan afgebroken 
aan voorzieningen, wij 
vragen aan de vertegen- 
woordigers van de poli- 
tieke partijen, hoe zij 
het mogelijk willen ma- 
ken om aan de buurt te 
werken ٠
De werkgroep Kerken 
Buurt

schreven. De VRAAG aan 
de politieke partijen 
is of zij ervoor kunnen 
zorgen dat de bewoners 
op hun oude plek kunnen 
terugkeren.

AARDGAS
1. Wat is uw beleid 
m.b.t. de aardgasprij-
 -Betalingsmoeilijk؟ .2
heden mogen in geen ge- 
val opgelost worden 
door afsluiting van de 
energietoevoer. Dat is 
sociaal onaanvaardbaar 
Bent u het daarmee eens? 
Zo ja, zijn er van u 
initiatieven te ver- 
wachten die een eind 
maken aan het afslui- 
ten. Hoe staat u tegen- 
over het voorstel om een 
noodfonds in te stel- 
len voor mensen die gas 
en licht niet meer kun- 
nen betalen?

het aardgascomitè

KERK 
EN BUURT

De werkloosheid neemt 
toe. Dat betekent dat 
mensen er in inkomen op 
achteruit gaan en op 
het sociale vlak in de 
problemen kunnen komen. 
Kontakten zijn deels 
verbroken en het is niet 
eenvoudig om te scha- 
kelen in tijdsbesteding 
(van werken naar 
niet-werken).
Speciaal worden jonge- 
ren getroffen die amper 
perspektief op werk 
hebben, wel verveling 
en ongebruikte energie. 
Tegelijk is er geen 
goede jongerenvoorzie- 
ning in de buurt. De 
ekonomische krisis
werkt diskriminatie

Vervolg 
Vragen uit de buurt
over de eis: niet voor 
5 jaar aanschrijven, 
maar voor 15-20 jaar. 
Welke maatregelen wil 
men treffen nu steeds 
vaker blijkt dat eige- 
naars de uitvoering van 
aanschrijvingen niet 
kunnen betalen? Laat 
udat aan de rechter 
over?
3. Wat vindt men accep- 
tabele woonlasten? Wat 
vindt men van: woon: 
lasten naar financiele 
draagkracht? (bijv. 
 van het inkomen % ة,11
4٠ Wat wil men tegen de 
huurharmonisatie on- 
dernemen?

FR- HENDRIK 
PLANTSOEN

Voor een bepaald ge- 
deelte van de bewoners 
van het Fred. Hendrik- 
plantsoen zullen niet 
naar de nieuwbouw mo- 
gen terugkeren op het 
plantsoen ٠ Er bestaat 
nl. een regeling vanuit 
de gemeente dat als jouw 
woning wordt afgebroken 
en er andere vervangen- 
de nieuwbouwwoningen in 
de buurt zijn, je niet 
mag terugkeren in een 
nieuwbouwwoning op de 
plaats van je oude W O - 
ning. De bewoners van 
het Fred. Hendrikplant- 
soen vinden dit onte- 
recht omdat verschil- 
lende mensen al-hun hele 
leven op deze unieke 
plek wonen:en het ten- 
slotte niet de schuld 
van de bewoners is dat 
hun huizen moeten wor~ 
den afgebroken. Hiero- 
ver is al een brief naar 
de gemeenteraad ge

6
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IK WEIGER DE HUURVERHOGING, ٧ OOK ?
een ambtenaar bij u kij- 
ken. Op grond van het 
rapport van deze ambte- 
naar beslist de Huur- 
commissie of uw weige- 
ring terecht is.Beslist 
de Huurcommissie dat de 
weigering niet terecht 
is, dan is het mogelijk 
dat u de huurverhoging 
alsnog met terugwerken- 
de kracht moet betalen. 
Leg voor dat geval wat 
geld opzij. Geeft de 
Huurcommissieu gelijk, 
dan hoeft u de verhoging 
niet te betalen en moet 
de eigenaar eerst de 
klachten verhelpen.

Informatie
Voor meer informatie en 
weigerings formulieren 
kunt u terecht op het 
spreekuur van het Huur- 
comité in het Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstr.5, 
's maandags van 7-8. En 
bij het spreekuur in 
De Reiger {van Reigers- 
bergenstr.65J dinsdags 
van 4-5. Weigeringsfor 
mulieren kunt u verder 
afhalen bij de sociaal 
raadsvrouw ('s morgens 
tot 12 uur) ,Bilderdijk- 
park 4a.

het huurcomité

(5 weken na 1 juli) aan 
de huisbaas laten weten 
dat u weige؛rt.
* u blijft in dat geval 
gewoon de oude huur be- 
talen {de verhoging van 
het watergeld per ١ juli 
moet u wel betalen؛).
* Is de huurverhoging 
6%, dan moet u bij on- 
derstaande adressen een 
apart weigeringsformu- 
lier halen {formulier 
٥ 1Û66). Daarop ver- 
meldt u de klachten٠ 
Aangetekend versturen 
en zelf een kopie bewa- 
ren.
* Is de huurverhoging 
٦٠%, dan moet de huis- 
baas de verhoging op een 
speciaal formulier aan- 
zeggen (formulier ٥ 

أ065)م  Daarop moet hij 
volgens het zogenaamde 
"puntensysteem" aange- 
ven, waarom de huurver-
hoging ٦٠% is. op dat- 
zelfde formulier moetu 
weigeren {dat kan op 
grond van klachten of 
omdat u het niet eens 
bent met zijn puntenbe- 
rekening of beiden). 
Daarna aangetekend te- 
rugsturen naar de huis- 
baas.

Weigeringegrenden
*Klachten op grond 
waarvan u kunt weigeren 
zijn bijv.؛ slecht on- 
derhoud van de trap ء 
verveloze buitengevel, 
deuren die niet sluiten 
verveloze of verrotte 
kozijnen, lekkage, ge- 
breken aan het plafond, 
vochtoverlast, enz.
* De huisbaas kan uw 
klacht voorleggen aan 
de Huurcommissie, In 
dat geval komt na lange 
tijd {soms wel een jaar)

Eén dezer dagen ligt er 
een brief van uw huis- 
eigenaar op de deurmat, 
met het vriendelijke 
verzoek of u per 1 juli 
aanstaande zes of tien 
procent meer huur wilt 
gaan betalen. Denk er 
dan aan: als u klachten 
over uw woning hebt, 
dan kunt u de huurver- 
hoging weigeren. Dat is 
uw wettelijk recht.Veel 
huiseigenaren hebben, 
dit jaar de mogelijk- 
heid gekregen, om de 
huur met maar liefst 
٦٠% te verhogen. Mini- 
ster van Dam noemt dat 
"huurharmonisatie".Om- 
dat de huren van nieuwe 
woningen zo geweldig 
hoog zijn (f350,- tot 
f450,- per maand), 
vindt hij dat de huren 
van oude woningen ook 
maar extra omhoog moe- 
ten ٠ Anders wordt het 
'gat' tussen oude en 
nieuwe woningen zo 
groot, dat niemand meer 
naar ط  nieuwbouw wil. 
Een wonderlijke redene- 
ring in een tijd, waar- 
in de mensen vanwege in- 
komensdaling en snel 
stijgende prijzen {het 
gasl) elke gulden drie 
keer moeten omdraaien 
voordat ze hem uitgeven 
Zeker als je bedenkt hoe 
slecht onderhouden de 
meeste huizen in onze 
buurt zijn. Gelukkig is 
het nog steeds mogelijk 
om de huurverhoging te 
weigeren op grond van 
klachten en achterstal- 
lig onderhoud ٠

Hoe wejgeren ?
* Als de huurverhoging 
op 1 juli ingaat, dan 
kunt u tot 12 augustus



Buurtkrant Hugo de Groot

WIJ ZIJN VITAA ؛CDA
den dat een aantal 
scholen hun hulp wei- 
gerden. Voor het in- 
standhouden moet er 
duidelijkheid zijn om- 
trent de doelstellingen 
van het ABC. Ik z ie 
meer in het opsplitsen 
van klassen zodat er 
kan worden ingegaan op 
individuele behoeften.

Winkeliers
"Er zijn regelingen 
voor winkeliers die 
zich opnieuw willen 
vestigen in de stads- 
vërnieuwing'. De ver- 
spreide buurtwinkels 
hebben een belangrijke 
funktie, die behouden 
moet blijven. Ik, denk 
dat ook de kültürele 
minderheden recht heb- 
ben op een voorzienir،“ 
genpakket. Dat hoeft 
niet per së per buurt. 
Wij zijn voorstander 
van een in principe 
gelijkmatige verdeling 
over de gehele stad ten 
aanzien ٧٨٢١ de huisjes- 
ting. Maar waar de hu- 
ren te hoog zijn voor 
deze mensen, kun je als 
gemeente niet bemidde-

zetten van een tafel- 
tennistafel in het Mar- 
nixbad hoeft niet veel 
te kosten."

Burenhulp
"Ik kan mij goed her- 
inneren dat je als bu- 
ren dat soort hulp aan 
elkaar gaf. Je kunt nu 
wel professionaliseren 
maar dat lost niet al- 
les op. Alleen in de 
sfeer van de zieken- 
verzorging moeten er 
middelen beschikbaar 
blijven." wij ؛ Maar de 
burenhulp konstateert 
juist dat mensen niet 
meer geholpen worden ٠ 
Hij؛ Ja dat komt door- 
dat die mensen zich al- 
lereerst tot die buren- 
hulp richten. Wij ؛ Maar 
als de vrijwilligers 
zich dan richten tot de 
wijkverpleging, is er 
geen hulp voor die men- 
sent Hij: We moeten de 
hulp in de wijken op 
peil houden, maar dan 
niet om boodschappen 
te doen. Wij: Maar de 
gezinsverzorging doet 
nu toch geen boodschap- 
pen, Hij: Nou... u be-

"DE BEHOEFTE OM ERGENS TE HAN- 
GEN LIJKT GEEN GOEDE BEHOEFTE”

len. Het betekent dat 
je in goedkopere buur- 
ten een plafond moet 
leggen، Maar er zullen 
er niet zoveel meer 
bijkomen, behalve nog 
gezinshereniging."

Buurtkrant
"Alleen B & w  kunnen 
een garantie geven voor 
het uitkomen van die

grijpt, ik wil daar een 
beetje scheiding tus- 
sen maken.

ABC/0n<2erwiJs
"Ik heb gekonstateerd 
dat er geweldig veel 
verschil van mening was 
over de begeleiding die 
het ABC gaf aan de 
scholen ٠ Ik weet van 
een jaar of vier gele

In het gebouw van Ru im- 
telijke Ordening aan de 
Keizersgracht hadden we 
ons gesprek met de heer 
Heijne van het CDA. 
Vijfde op de lijst en 
al zeven jaar raadslid.

Jongerencentrum
"Wij erkennen de nood 
die er op dit Moment 
onder de jongeren.heerst 
Er is allereerst een 
gericht beleidsplan no- 
dig. In uw buurt is een 
technische school: de 
kennis zou ook voor de 
buurt gebruikt kunnen 
worden als de jongelui 
daar 's avonds terecht 
kunnen voor een kursus 
lassen." Wij: Velen 
hebben geen trek meer 
in school. Hij: Het zou 
ook niet schools moe- 
ten, maar inspelen op 
bestaande behoefte. 
Wij ؛ Ze hebben behoefte 
om in het buurthuis te 
zij^. Hij ؛ Behoefte om 
ergens te hangen, lijkt 
me geen goede behoef ؛e. 
Mensen moeten bepaalde 
bezigheden hebben. Hoe- 
veel keer per week wordt 
er nou eens een ralley 
gereden op fietsen of 
brommers?"Wat de finan- 
ciën betreft: je zult 
bestaande akkomodatie 
moeten uitbuiten: het
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Aardgas
"Mijn fraktie vindt dat 
de gasprij s-verhogin- 
gen, zoals ze tot nu 
toe plaatsvonden niet 
kunnen, Daarom hebben 
we ook de aardgasaktie 
van de gemeente ge- 
teund.Suksessievelijk 
is Amsterdam alleen 
komen te staan. Zo is 
er geen perspektief. 
Ik stem volmondig in 
met de stelling dat de 
afsluitingen sociaal 
onaanvaardbaar zijn. 
Maar in Amsterdam wordt 
dat ook bijna niet toe- 
gepast." Wij: Het aard- 
gaskomitee denkt daar 
anders over. Hij:Ja, 
dat begrijp ik, maar die 
hebben dat ook nodig ٠"

Kerk en buurt
"Ik vind het verhaal 
wel ontzettend nega- 
tief. Als ze stellen 
dat vrijwilligers niet 
het werk kunnen doen 
van een beroepskracht, 
dan vergissen de heren 
zich. Er is best een 
betaalde kracht nodig, 
maar die kan de motor 
zijn van een groep 
vrijwilligers, die van- 
uit hun christelijke 
visie de naaste wil 
helpen. Ik denk da^ het

starre denken wat ik 
hieruit lees doorbroken 
moet worden: zo zielig 
zijn we niet, we zijn 
vitaal genoeg. Kijk 
eens naar de sportver- 
enigingen. Waarom kan 
het daar wel?" Wij: Ja , 
waarom? Hij: Dat heeft 
temaken met gemoti- 
veerd bezig zijn."

ziet er gunstig uit. 
Hij: Nou gunstig. ٠٠ wat 
is gunstig: we zullen 
er met elkaar meer aan- 
dacht aan .moeten be- 
steden.

Woonlasten
’'Aanschrijven voor lan- 
gere termijn moet wel 
uit te voeren zijn. 
Veel partikuliere ei- 
genaren kunnen het niet 
meer betalen. We zul- 
len meer gaan aanko-

voor de lagere moet 
dat lager. In het be- 
strijden van de leeg- 
stand voert Amsterdam 
een heel stringent be- 
leid. We hebben ook in 
Den Haag geld gevraagd 
om de leegstandswet te 
kunnen laten werken. 
De krakers klagen steen 
en been dat er zo wei- 
nig te kraken is. Wij: 
In de buurt hebben we 
gekonstateerd dat lang- 
durige leegstand toch 
wel voorkomt. Hij: Ja 
er is verschil van me- 
ning over de effekti-

viteit van de leeg- 
standstelefoon. Maar 
woningen die bij het 
GDH staan geregistreerd 
blijven niet leeg staan
Fr. Hendrikplantsoen
"Ik ben ervoor dat men- 
sen kunnen terugkeren 
naar hun oude plek. Er 
moet natuurlijk een wis 
selakkomodatie zijn."

LGENOEG
krant. Ik heb wel eens 
buurtkranten gezien
- ook die van u - waar- van ik dacht: nou...dat 
komt toch weer uit een 
bepaalde hoek, waarvan 
ik denk ول dat wel e- 
venwichtig behandeld. 
Maar ik sta achter ĥ t, 
doel van een buurt-

Kinderdagverblijf
"Jammer dat de vraag nu 
komt; we hadden het 
moeten bedenken bij de 
nieuwbouw op het Jan 
van Galenterrein. Kin- 
deropvang staat terecht 
hoog in het vaandel in 
Amsterdam. Wat de uit- 
' betreft: ik
denk dat we op dit 
soort punten neen zul- 
len moeten zeggen. In 
stand houden wat we nu 
hebben; die keuze zul- 
len we nu moeten dur- 
ven maken."

Speelstraat
"Ten aanzien van het 
straatgebruik zal er de 
komende tijd een dis- 
kussie gestart؛ moeten 
worden. Nu is de open- 
bare weg te vanzelf- 
sprekend voor de auto. 
©veral waar men aan 
herprofilering toe is 
zal er een afweging ge- 
maakt moeten worden. 
De budgetten zullen 
toenemen, dat zult u 
zien." Wij: Dus dat

*KRAKERS KLAGEN STEEN EN BEEN DAT 
ER ZO WEINIG TE KRAKEN IS”

pen: 2000 per jaar. 
17,5% aan woonlasten 
voor de hoogste inko- 
mens lijkt mij reëel;

krant: aandacht voor de 
grote en kleine dingen 
die in een buurt spe- 
len."

”GASAFS^UITINGEN 
ZIJN SOCIAAL ONAANVAARDBAAR”

و



Buurtkrant Hugo de Groot

!DE GEMEENTE LAAT ؛CPN
teerd aan de omzet; of- 
wel je zou iets kunnen 
doen in de startperio- 
de. Het vrij laten van 
de huren zou terugge- 
draaid moeten worden, 
dat is een eis van ons.

Kinderdagverblijf
Kinderopvang is een ba- 
sisbehoefte, dat is ons 
uitgangspunt. Het aan- 
tal voorzieningen staat 
in geen verhouding tot 
de behoefte ,daarom zijn 
we voor,evt. geforceer- 
de, uitbreiding. We 
hebben het idee gelan- 
ceerd, en daar zijn wat 
misverstanden over ge- 
weest, om bij gemeen- 
tebedrijven, waar veel 
vrouwen werken, creches 
te organiseren die bui- 
ten de subsidie vallen. 
De kosten worden dan 
doorberekend in de te- 
rieven, een kuub zand 
zou dan bijv. éénhon- 
derdste cent duurder 
worden. Zo ontlast je 
de buurtcreches. Wat 
betreft die nieuwe be- 
huizing, daar wil ik 
best mijn inbreng in 
hebben, daar moeten we 
maar eens over praten.

Speelstraat
Als het is toegezegd 
moet die er ook komen, 
want dan is er geld 
voor. Ik zou daar eens 
in moeten duiken want 
het gaat om het resul- 
taat natuurlijk.

Woonlasten
Afhankelijk van de aard 
van de leegstand: vor- 
deren, procedures ver- 
eenvoudigen. De gemeen

begrotingen hebben we 
moties ingediend ge- 
richt op handhaving van 
de formaties in de he- 
le stad. Wij vinden, 
in tegenstelling tot 
B ه w, dat je eerst 
samen met het ASC, de 
behoefte aan onderwijs- 
begeleiding vast moet 
stellen en hoe die ver- 
deeld is over de ver- 
schillende kategorieën 
(buitenlandse kinde- 
ren, moeilijk lerende 
kinderen) en dan pas 
gaan kijken naar het 
geld. Als bijv. blijkt 
dat er 200 mensen no- 
dig zijn en er is geld 
voor 179 dan vallen er 
21 plaatsen weg, dat 
heeft consequenties. 
Het zwakke punt van de 
Gemeente is nu dat ze 
niet wil of kan vechten 
voor die plaatsen.
Wij zijn tegen een 
spreidingsbeleid. Ge- 
meentelijk beleid dient 
te zijn dat buitenlan- 
ders behandeld worden 
als elke A أ dammer, waar- 
bij ze er ook op moet

Tussen twee afspraken 
door had Laurens Meer- 
ten, gemeenteraadslid 
voor de CPN een uurtje 
tijd voor onze vragen. 
Het gesprek vond plaats 
in het kantoor van de 
CPN in de Jordaan.

Jongerencentrum
Probleem dat je in veel 
buurten ziet,te weinig 
voorzieningen voor tie- 
ners. Wij vinden dat 
er geld moet worden 
vrijgemaakt voor dit 
soort voorzieningen, 
desnoods in een speci- 
aal fonds, İ.P.V. het 
uitvoeren van een 
6% bezuinigingsopera- 
■tie. Bij het debat o- 
ver Jeugdzaken bleek 
gewoon dat de Gemeente 
geld laat liggen.

Burenhulp
Bezuinigen op gezins- 
zorg is onaanvaardbaar. 
Een schoolvoorbeeld van 
'hak maar raak ٠ poli- 
tiek van de regering. 
Jaar na jaar roepen ze 
om versterking van de

BEZUINIGEN ©p GEZINSHULP IS EEN SCHOOL 
VOORBEELD VAN HAK MAAR RAAK POLITIEK

toezien dat dat ook ge~ 
beurt. De kleine mid- 
denstand dient te wor- 
den gesteund,vooral ook 
in stadsvernieuwings- 
gebieden, waar ze met 
vele problemen tegelijk 
te kampen hebben. Wat 
betreft die huurprij- 
zen, daarbij zou je kun- 
nen denken aan een soort 
huursubsidie voor be- 
drij fspanden, gerela-

eerste-lijns voorzie- 
ningen om zodra er geld 
nodig is meteen op die 
voorzieningen te gaan 
bezuinigen. Voor kon- 
krete voorstelleh op ge 
meentelijk nivo moet je 
bij iemand anders van 
de fraktie zijn, die er 
meer van weet dan ik.

ABC/Gnder^ijs
Bij de twee voorgaande

١٥



achtste jaargang nummer vijf

GEWOON GELD LIGGEN
gepleit om het recht op 
terugkeer zo uit te leg- 
gen dat als het even 
mogelijk is de mensen 
terug te laten keren 
naar hun oude plek, of 
in leder geval zo dicht 
mogelijk in de buurt 
daarvan. Je zou het fa- 
seringsplan er mis- 
schien op af kunnen 
stemmen.

Aardgas
stijging gasprijs is 
onacceptabel. Bij blok- 
verwarming moet er mi- 
nimaal 18% af,tenslotte 
zijn die er tegen de zin 
van de corporaties ge- 
komen op uitdrukkelijk 
advies van Rijk en Ge- 
meente. Mensen die in 
de knel komen door de 
hoge woonlasten zouden 
niet zo formeel moeten 
worden aangepakt d.m.v. 
ontruimingen, boedel- 
veilingen of afsluitin- 
gen. Ik heb daar wel een 
ideetje over, maar ik 
heb nog niet genoeg tijd 
gehad om het helemaal 
goed door te rekenen.’ 
Ik zou een voorstel in 
willen dienen dat als 
toetsingskader kan
funktioneren voor die 
mensen die in de knel 
komen. Als blijkt dat 
iemand meer moet beta- 
len dan in dat voorstel 
staat mogen er geen 
maatregelen tegen hem 
getroffen worden, dan 
betaalt hij te veel. 
Voor zulke gevallen 
dient er een noodfonds 
te komen. Zo doe je ten- 
minste wat.

٠

dat ze niet achter het 
net vist, maar daar is 
een wetswij ziging voor 
nodig. Acceptabele
woonlasten is natuur- 
lijk een arbitrair be- 
grip. Wij gaan er van 
uit dat iemand met een 
modaal inkomen zonder

telijke controle zou 
scherper moeten zijn, 
minder burokratisch. De 
wethouder trekt er ech- 
ter niet zo aan. We heb- 
ben ervoor gepleit, ook 
bij de Blaaskop inder- 
tijd, dat er meer op 
instandhouding ge-

س ٩٠٠ م 'سن
و ع ،

subsidie de huur zou 
moeten kunnen betalen, 
een kale huur van 200 ,-. 
We zitten eigenlijk op 
twee lijnen: enerzijds 
blijven we eisen dat de 
huren objektief en 
struktureel lager wor- 
den (door verlaging van 
de stichtingskost^en 
bijv.) en anderzijds, 
omdat niemand daarin 
meegaat, verbetering 
van de huursubsidie 
waar de stookkosten dan 
ook in meegenomen zou- 
den kunnen worden.Maar 
ja dat is een heilloze 
weg, want zo subsidieer 
je in feite de Shell en

Fr! Hendrikplantsoen
Ik heb er al vaker voor

koerst moet worden.Twee 
strategieën dien je ei- 
genlijk te hebben: een 
voor de langere ter- 
mijn, systematisch slo- 
pen, nieuwbouwen en rè- 
noveren, beginnen op de 
open gaten of bij con- 
structief slechte pan- 
den، Bij de rest van 
het woningbezit koersen 
op instandhouding voor 
10-15 of 20 jaar. Zo 
houd je de voorraad W O- 
ningen op peil. Bij re- 
delijk goede panden zou 
je moeten onderhandelen 
over onteigening of 
aankoop als de eigenaar 
halsstarrig blijft.
Bij faillisement dient 
de Gemeente voorrang 
te krijgen op de fiscus 
en hypotheekbanken zo



Buurtkrant Hugo de Groot

Van bedeling tot jongerer

100 JAAR WEDUW
zoeken van werk, zowel 
voor de weduwes als 
voor hun kinderen.

Zedel؛jk verval
Maar, zoals het in tij- 
den van bedeling altijd 
gaat, moest tegenover 
de goede zorgen van de 
diakonie de bereidhèid 
staan om volgens haar 
beginselen te leven. En 
deze waren vaak ingrij- 
pend wat betreft het 
alledaagse leven. Van 
alle toeduwes werd bijv. 
verwacht, dat zij de 
wekelijkse bijbelle- 
zingen zouden bijwonen 
(bij intrek in de stich- 
ting kregen allen een 
gebedenboek en een bij- 
bel uitgereikt) . Regel- 
matig werden de weduwes 
bij het bestuur op het 
matje geroepen, omdat 
ze hun kinderen naa^ de 
openbare of Christelij- 
ke afgescheidene ge-

weduwenstichting, trad 
jarenlang zowel zeer 
zorgend en bedelend als 
bedillerig op ten aan- 
zien van de gehuisveste 
weduwes. De zorg van het 
bestuur, voortkomend 
uit een ch^stel^ke 
levensvisie, strekte 
zich uit over een groot 
aantal terreinen. In 
materiele zin waren er 
natuurlijk de ' 
gen: de '3 kop gort, 3 
kop meel, 1 kilo spek' 
en de broodpenningen 
die regelmatig en bij 
bijzondere gelegenhe- 
den, soms aangevuld met 
turf en worst, uitge- 
deeld werden. Weduwes 
in bijzonder behoeftige 
omstandigheden kregen 
extra financiele onder- 
steuning. Soms betaal- 
de de diakonie de opna- 
mes in verpleegtehui- 
zen en schoolgelden; 
zij bemiddelde bij het

 stichting؛
hadden de 
duwen met 
soms 4 tot

In 1876 besloot de dia- 
konie der hervormde ge- 
meente, ter gelegenheid 
van haar driehonderd 
jarig bestaan tot de 
bouw van de weduwen- 

 en in 1883 ؛
eerste 40 we- 
hun kinderen 
6, hun intrek 

genomen .Voor vele wedu- 
wen die in de stichting 
kwamen te wonen was dit 
zeker een uitkomst.Niet 
alleen was do huur (55- 
60 ct. per week) niet 
hoog, ook was de bewaar- 
plaats voor de kinde- 
ren, onder toezicht van 
de huismeester, voor de 
werkende moeders een 
uitkomst.
De diakonie, en met na- 
me het bestuur van de

ج و و
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Bewoners en genodigden 
zullen het einde van de 
renovatie en het 100- 
jarig bestaan binnen- 
kort vieren. In het ka- 
der hiervan zal deze 
zomer een boekje ver- 
schijnen over de 100- 
jarige geschiedenis van 
de wd^enstichting. 
Geinteresseerden kun- 
nen hiervoor intekenen 
door een briefje te 
sturen naar John Faasse 
1e Hugo de Grootstraat 
13 ٥ II.

Ad van Heeswijk

gemoderniseerd, de in- 
deling is veranderd, 
eigen douches zijn aan- 
gebracht, evenals C.V. , 
open keuken, wasmachi- 
ne-aansluiting etc.Het. 
tijdperk van de weduwes 
is voorbij, en voortaan 
zullen zo'n 60, voor- 
namelijk jongere al- 
leenstaanden, in de we- 
duwenstichting gehuis- 
vest worden. Voor deze 
verbetering van het 19e 
eeuwse woningbestand in 
onze buurt verdient de 
diakonie zeker een ko^- 
pliment.

PRIJSVRAAG
Oplossing van de vorige maand:
De afgebeelde gevelsteen is te vinden in de 1e 
Hugo de Grootstraat nr.13At/mT, boven deze 
ingang. Sommigen dachten er de identieke gevel- 
stenen op de hoek of in 
de o^nbarneveldtstr. 
in te zien, maar zo 
moeilijk was het niet.
Bij (؛de loting moesten 
alle goede inzenders de 
eer laten aan j. en c.
Hoogeveen- v.d. Graaf, 
van het Fred. Hendrik- 
plantsoen.
Gefeliciteerd1؛

W A A R  ١$ □١٢ ?
Waar 0 waar ؛ln onze 
buurt is dit anker te it vinden? Oplossingen 
voor 5 juni insturen op 
Van Reigersbergenstr. 
65 of een van de redak- 
tie-adressen.

ء ة1د ت : ل ح م ف د م ب ح م ص و
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r huisvesting

،ENHOFJE
meente school stuurden.

•* Wanneer dit niet veran- 
derde werd meer dan eens 
de huur opgezegd. Dit 
gebeurde ook bij andere 

 sporen van zedelijk ؛،
verval of het in op- 
spraak brengen van de 
weduwenstichting•Hier- 

. onder viel zowel het 
lid worden van het ١^- 
ger des Heils, als het 
veelvuldig bezoeken van 
het cafe aan de over- 
kant.

Herenbezoek
Helemaal uit den boze 
was het bezoek van 'he- 
ren' of 'vrienden'. De- 
ze moesten om 11.00 uur 
's avonds, als de huis- 
meester de toegangsdeur 

٠ sloot, het pand veria- 
ten hebben. Jaren later 
zijn er voor de bene- 
denhamen ijzeren sta- 
ven aangebracht om te 
verhinderen dat de he- 
ren via het raam weer 
binnen kwamen. Deze 
staven zijn pas in 1965 
verwijderd. Een paar 
jaar eerder hebben alle 
bewoonsters een eigen 
sleutel gekregen.
Nu, 100 jaar na de bouw 
van de weduwenstichting 
is er veel veranderd.

Renovatie
Waren de bouwkosten 
destijds 70.000 gulden, 
onlangs is een ingrij- 
pende renovatie beein- 
digd die meer dan 3 mil- 
joen gekost heeft.Daar- 
voor zijn de oude WO- 
ninkjes drastisch ver- 
anderd؛ zij zijn sterk



Buurtkrant Hugo de Groot

AUTO'S MOETEN DE ؛PPR
Sociale Zaken. Als Ge- 
meente kun je weinig. 
Wat het Advies- en Be- 
geleidingsCentrum be- 
treft؛ dat problemen en 
behoefte aan begelei- 
ding toenemen, is zon- 
der meer waar. Dat be- 
tekent niet dat we per 
definitie tegen bezui- 
nigen zijn. Dit soort 
instellingen moeten zo 
min mogelijk dubbel 
werk doen. Leerplanont- 
wikkeling bij voor- 
beeld, gebeurt ook lan- 
deling in het SLO."

Winkeliers
De eerste vraag van de 
winkeliers was te on- 
duidelijk om te kunnen 
beantwoorden. Als een 
belangrijke oorzaak 
voor de problemen van 
het midden- en kleinbe- 
drijf ziet de PPR de 
vrije winkelhuren. Kaar 
aanleiding van de vraag 
over de 'buitenlandse 
landgenoten': "Lage in- 
komensgroepen - waar- 
toe veel buitenlanders 
behoren - komen slecht 
aan de bak bij de W O - 
ningtoewij zing، Er ont- 
staan hoge koncentra- 
ties in sommige buur- 
ten. Door een ander 
systeem van huurvast- 
stelling zou je dat 
kunnen spreiden. Grote 
gezinnen worden ge- 
spreid als je (zoals 
ook gebeurt) in nieuwe 
projekten ook grote W O - 
ningen bouwt.
De PPR is pertinent te- 
gen registratie van 
mensen als *buitenlan- 
der'. Die mensen zijn 
hier en zullen groten-

gersgroepen zal voorlo- 
pig toenemen, gezien de 
afnemende geldstroom. 
De linkse partijen wil“ 
len nadrukkelijk de 
voorzieningen overeind 
houden. Rechts zal veel 
meer zeggen dat het 
juist goed gaat met die 
vrijwilligers (het par- 
tikulier initiatief). 
Met betrekkelijk weinig 
kosten kun je mensen met 
uitkeringen weer in- 
schakelen، Maar dat is 
wel ̂ £١١ landelijke zaak 
De Sociale Dienst moet 
minder zeikerig worden 
naar mensen die als 
'vrijwilliger’ werken. 
De PPR heef t al lang het 
idee van het basis-in- 
komen gepropageerd: ie- 
dereen zonder proble- 
men een gegarandeerd 
bedrag."

ABC/Gnderwijs
"De wijze waarop nu be- 
zuinigd wordt is teveel 
botte-bijlen-werk ،Ont- 
slagen verlichten mis- 
s؟ï̂ ien de post Onder- 
W13 s, maar verzwaren

Op koninginnedag spra~ 
ken we met Dick van der 
Horst, lijsttrekker van 
de PPR en op dit moment 
hun enige raadslid.

Jongerencentrum
"Onze moties om te 
schuiven in de begro- 
ting van 1982 hebben 
het niet gehaald. De 
voorzieningen zijn hard 
nodig: de sfeer van ٠ ze 
kenne me allemaal wat1 
begint steeds scherper 
door te zetten.
Voor ons zouden ze voor- 
rang moeten hebben op 
grote investeringen in 
de infrastruktuur,
vooral als het presti- 
ge-objekten zijn. Je 
moet ook heel n'adruk- 
kelijk de buitenlandse 
jongeren erbij betrek- 
ken, dat wordt met het 
jaar dringender. Met 
name het drugsprobleem 
zal volgens mij bij die 
groep waanzinnig toe- 
nemen."

Burenhulp
"De druk op vrijwilli-

14
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kunt maken. Eigenlijk 
is het onjuist dat een 
groot deel van de hui- 
zen in de kommerciële 
sfeer zitten. Voor 
een huurprij svaststel- 
ling zou een uniforme 
regeling moeten zijn: 
los van exploitatie, 
koop/verkoop."

A a n g a s
"Als de Gemeente zou 
zeggen: we sluiten niet 
meer af, dan moet ze 
die kosten voor haar 
rekening nemen. Gok een 
noodfonds moet ergens 
vandaan komen. Ik vind 
het een wat oneigenlijk 
gebruik van gemeente- 
middelen. Van de ande- 
re kant ontstaat er 
toch een soort fonds 
door de openstaande 
rekeningen, dat alleen 
drukt op de smalste 
schouders. De aktie 
moet zich toch vooral 
richten tegen de hoge 
gasprijs."

Kerk en buurt
Het interview is juist 
na de dag dat de naam- 
loze lijsten mee mogen 
doen ٠ Omdat de groep 
Kerk en Buurt verwijst 
naar fascistische groe- 
pen, haken we erop in: 
"De kieswet heeft geen 
mogelijkheden om ano- 
nieme lijsten te weren. 
Je zult op dit moment 
hun aktiviteiten dood 
moeten zwijgen. Zelf 
schuwen ze geen enkel 
middel tot publiciteit 
Gemoeten zaalverhuur 
verhinderen; als ze 
kalken: weghalen en te- 
geninformatie geven: 
buitenlanders zijn een 
gewoon onderdeel van 
onze samenleving."
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door is de planontwik- 
keling moeilijk. Maar 
ik ben ervan overtuigd 
dat die beperking ge- 
weldig veel kan ople- 
veren. ALs je een paar 
straten gaat aanwijzen 
als woonerf, betekent 
٨^۴ nü dat auto's in 
de volgende straat ge- 
parkeerd worden. Dat 
is een nadeel van de 
speelstraat, maar toch 
is het een stap in de 
goede richting.

Woonlasten
"Wij vinden dat veel 
meer aangeschreven zou 
moeten worden, ook als 
eigenaren daaraan fail- 
liet gaan. Kleine goed- 
willende eigenaren
kunnen gesteund worden 
in de vorm van een le- 
ning. Wel is het nu zo 
dat bij faillissement 
de Belsting en de ban- 
ken voor gaan: dan 
piest de gemeente nog 
naast de pot. Als de 
gemeente de leegstand 
niet bestrijdt, is het 
partikulier initiatief 
(kraken) op zijn plaats

STAD □IT
deels hier blijven: je 
mag ze niet als aparte 
groep behandelen."

Buurtkrant
"Wij zijn uit op een 
versterking van de een- 
heid van een buurt. De 
buurtkrant speelt daar- 
in een belangrijke rol ٠ 
Gok kommercieel gezien 
is er een markt. Als je 
ziet wat voor troep er 
in de bus komt: de 
Buurtkrant zou daarin 
kunnen saneren.Gemeen- 
telijk geld zal niet zo 
veel beschikbaar zijn."

Kinderdagverblijf
"Al jaren pleiten wij 
voor de kinderopvang٠ 
Dit jaar is er een half 
miljoen extra ٠ Er is 
een grote stijging ge- 
weest in het geld op 
de begroting en die 
moet blijven: ook de 
vrouwenemancipatie ver 
eist dat. Gok de buurt
IN □EN HAAG WORDT NOGAL EENSGESTELD 
DAT SOMMIGEN IN MOE&UKHEDEN KOMEN. 
MAAR JE ZAL ER MAAR TOE BEHOREN.

In sommige buurten is 
het heel goed geregeld 
in andere (Staatsl^e- 
den) heeft het kraken 
de gemeentelijke W O - 
ningtoewij z ing geheel 
overgenomen. Dat is een 
gevolg van jarenlang 
falen ٠ Het GDH moet 
eerst zichtbaar maken 
dat ze het weer aankan . "

Woonlasten
"We hebben niets aan 
mooie uitspraken als 
1niet meer dan 17 %', 
als je het niet waar

zelf zal aktief moeten 
zijn om realisering te 
garanderen."

Speelstraat
"De PPR vindt dat die 
auto's de stad uit moe- 
ten: tot de ringweg 
geen partikulier auto- 
verkeer. Amsterdam is 
niet gebouwd voor au- 
toverkeer en gelukkig 
maar. Eén op de vier 
inwoners rijdt slechts 
auto. De tegenstellin- 
gen zijn nogal op de 
spits gedreven ٠ Daar-
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leringsprojekten, heb- 
ben voor ons financieel 
een hoge prioriteit, 
maar het is de vraag of 
het ABC de meest ge- 
eigende instelling is 
om dat allemaal te doen . 
Het is nog een lopende 
diskussie en we hebben 
er nog niet zo uitge- 
sproken standpunten 
over."

Winkeliers
De eerste vraag wordt 
niet begrepen. Over het 
winkelbeleid van de PSP 
Wij zijn tegen het 
concentratiebeleid van 
CIMK. Anderzijds kun je 
ook niet alle straat- 
hoekwinkeltj es behou- 
den.Bestemmingsplannen 
kunnen zodanig worden 
opgesteld dat het aan- 
tal grootwinkelbedrij- 
ven beperkt wordt.

verantwoord. We hebben 
moties ingediend, Itıaar 
die hebben het niet 
gehaald."

Burenhulp
"Overname van profes- 
sioneel werk door vrij- 
willigers wijzen wij 
faliekant af. Zowel 
voor de vrijwilliger 
als voor de Client is 
dit geen goede zaak.Op

WOONLASTEN N ؛PSP
Wat betreft de 2e vraag 
"Een gemeentelijk sprei 
dingsbeleid van buiten- 
landers keuren wij af. 
Wij vinden dat ' 
in Amsterdam in prin- 
cipe overal moet kunnen 
wonen en dat buitenlan- 
ders hierbij niet als 
aparte kategorie moeten 
worden bekeken. Wij 
denken dat winkeliers 
zich maar aan moeten 
passen aan de vraag van 
de mensen in de buurt. 
Daarom zijn wij voor 
meer markten. Je kunt 
geen bewoners gaan zoe- 
ken die bij dewinke- 
liers passen."

Buurtkrant
"Buurtkranten vinden 
wij een goede zaak,maar 
ik kan uit mijn salaris 
geen garanties geven. 
Het lijkt mij de meest

de gezinszorg zou niet 
bezuinigd mogen worden. 
De gemeente is hiervoor 
afhankelijk van rijks- 
subsidies, maar gemeten 
naar het aantal inwo- 
ners krijgt Amsterdam 
veel te weinig uit de 
,pot. We kunnen volgens 
mij bij het rijk een 
veel hogere claim op 
tafel leggen voor het 
aantal uren gezinsver- 
zorging en het voorlo- 
pig voorfinancieren."

ABC/Onderwljs
"We willen op dit mo- 
ment niet bezuinigen op 
het ABC, maar of uit- 
breiding plaats moet 
vinden, daarop wil ik 
mij niet vastleggen. 
Wij vinden het op zich 
nuttig werk en begelei- 
ding van buitenlandse 
leerlingen en stimu-

Wij spraken ruim twee 
uur met Frank Köhler, 
lijsttrekker van de PSP 
en momenteel gemeente- 
raadslid. Hij gaf op 
de meeste vragen zeer 
gedetailleerde antwoor- 
den, die we hier in het 
kort zullen weergeven.

Jongerencentrum
"Voor ons hebben jon- 
gerencentra 
zoals hier, hoge prio- 
riteit. We hebben ons 
in Noord nogal hard ge- 
maakt hiervoor. Wij vin 
den dat er binnen het 
welzijnswerk bepaalde 
tekorten zijn. Maar je 
hebt maar beperkte mid- 
delen om te verdelen en 
daarom zâl uitbreiding 
van het jongerenwerk 
momenteel ten dele tot 
stand moeten komen door 
verschuivingen. Je moet 
de mensen daar inzetten 
waar achterstanden of 
problemen zijn. Er zijn 
volgens ons ook voor- 
zieningen die minder 
nodig zijn en wij zijn 
bereid om daar dan in 
te schuiven." - 
Over de 6% bezuini- 
gingsoperatie: "Deze 
bezuinigingen waren 
vrij willekeurig en 
niet getoetst op het 
gebruik dat van voor- 
zieningen wordt ge- 
maakt,ofhetnut ervan. 
Wij vonden dat niet
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technisch moet op het 
plantsoen, met wissel- 
woningen of zo, dat zal 
uitgezocht moeten
worden."

Aardgas
"De prijzen worden 
landelijk bepaald,maar 
wij hebben gezegd dat 
de gemeente zich daar 
niet bij neer moet leg- 
gen. Vorig jaar al de- 
den wij het voorstel 
om، de verhoging in te 
houden en nu voert de 
gemeente dan die gas 
aktie. Niet afsluiten 
zal niet lukken, omdat 
de gemeente dan het gas 
moet betalen en boven- 
dien zegt dan binnen- 
kort de hele stad van 
wij betalen onze reke- 
ning niet meer. Maar er 
zijn wel een aantal re- 
gelingen, die echter 
zeer onbekend zijn. Bij 
de sociale dienst kun 
je terecht voor een af- 
betalingsregeling, die 
een bepaald maximumbe- 
drag aan afbetaling per 
maand kent en een maxi- 
mum termijn, zodat je 
S0!؟S niet eens het hele 
bedrag hoeft af te be- 
talen. Hierover moet 
veel betere voorlich- 
ting komen. Het GEB 
moet vóór ze afsluit 
eerst op die regelin- 
gen wijzen."

Kerk en buurt
"lk ben het op zich he- 
lemaal eens met de 
analyse die uit dit 
stuk naar voren komt. 
Hoe wij de oplossingen- 
zien voor deze proble- 
matieken, ik denk dat 
dat neerkomt op de ant- 
woorden die ik bij de 
voorgaande vragen ge- 
geven heb."

•

stellen in de raad.Dat 
legt er wel een aardige 
druk op."

Woonlasten
Over de woonlasten؛"Wij 
gaan uit van woonlasten 
naar draagkracht. Ik 
vind acceptabel: 10% 
huur voor de minimum- 
inkomens en dan 4-6% 
voor de overige woon- 
lasten." Over het aan- 
schrijvlngsbeleid: Ik 
heb veel twijfels bij 
die beperkte aanschrij- 
vingen,maar ik zie niet 
zo goed hoe je dit op 
kunt lossen. Veel ei- 
genaren kunnen dit 
niet betalen en gaan 
kiezen voor dichttim- 
meren of gaan failliet. 
De gemeente kan niet al 
die panden opkopen,want 
dan moet ze eerst ook 
al dat achterstallig

geeigende weg als jul- 
lie garanties vragen 
aan het wijkcentrum. 
Als de buurthuizen nog 
strenger doorgelicht 
worden heb je kans dat 
jullie buiten de boot 
vallen."

Kinderdagverblijf
"Als er een nieuw ge- 
bouw nodig is, dan moet 
dat er komen. Wij maken 
ons hier erg sterk voor. 
Onze indruk is dat er 
veel te weinig kinder- 
opvang is. Dit is nog 
de enige post in de ge- 
meente op welzijnsge- 
bied die groeit en dat 
möet zo doorgaan."

Speelstraat
"Dit onderwerp spreekt 
ons erg aan. Wij vinden 
dat er in de oude wij- 
ken zoveel mogelijk

AAR DRAAGKRACHT
onderhoud gaan verrich- 
ten."Over de leegstand: 
"Veel woningen staan 
leeg,maar op naam woont 
er dan wel iemand. Daar 
kan je weinig tegen 
doen. Daarom zijn wij 
ervoor om 100% door GDH 
te laten toewijzen.
Er moet ook veel meer 
leegstand gevorderd 
worden. Deze procedures 
duren heel lang,daarom 
vinden wij dat er tij- 
dens de procedure al- 
vast mensen op zo'n wo- 
ning moeten kunnen 
gaan zitten."
۴٢٠ HendrikpSantsoen
"Als het enigszins kan 
zijn wij er wel voor dat 
stadsvernieuwingsurgen 
ten zoveel mogelijk te- 
rug kunnen keren naar 
hun oude plek als zij 
dat willen. Hoe dat

doorgaand autoverkeer 
geweerd moet worden. 
Bij de profilering moet 
zoveel mogelijk priori- 
teit gegeven worden aan 
speelgelegenheid en het 
veilig lopen van. bijv. 
ouderen. Dat is een kei- 
harde keus. Als er in 
een straat 30% ouderen 
en 10% kinderen een 
groot gevaar lopen,dan 
moeten de ?٥% autobe- 
zitters het maar bé- 
kijken, die zullen ver- 
derop moeten gaan staan 
met hun auto."
Wij : hoe komt het dat 
die speelstraat in de 
3e Hugo de Grootstraat 
er nog steeds niet is? 
"Die papieren zullen 
wel ergens in een post- 
bakje liggen bij een of 
andere dienst. Als ik 
alle gegevens krijg kan 
ik schriftelijke vragen
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VROWEN IN □E
Deel ٦: de

ken of langer gaan du- 
ren. Als het langer 
duurde mocht ik een 
bezwaarschrift (boze 
brief) naar Burgemees- 
ter en Wethouders stu- 
ren. Als ik wel recht 
op b  stand had, zou ول
ik het wel met terug- 
werkende kracht krij- 
gen (dus vanaf de dag 
van de bij standsaan- 
vraag).
Leuke regeling, maar 
nu moest ik geld heb- 
ben voor de huur en 
gas en licht، Volgens 
de ambtenaar moest ik 
me niet zo opwinden. 
Als er een ontruiming 

dreigde of een gas 
en lichtafsl^i- 
ting,raoest ik maar 
weer eens langsko- 
men ٠ Ik die altijd 
netjes op tijd be- 
taalde, zou ont- 
ruimd worden? ه - 
verdonderd stond 
ik weer op straat. 
Hoe kom ik finan- 
cieel de tijd 
door. Ik had geen 
zin om bij mijn 
moeder aan te 
kloppen, die had 
zelf toch ook maar 
een AOW-tje.

Adviezen
- De bij stand is 
een restvoorzie- 
ning voor mensen 
die geen recht 

hebben op een andere 
uitkering. Je hebt dan 
recht op bij stand,het 
is geen gunst.
- Elke aanvraag om bij-

was geen "echt" werk. 
Het enige waar ik in 
paste was een bijstands 
uitkering.

Een rapportje
Daarna maakte de amb- 
tenaar een rapportje 
over mij en mijn situ- 
atie. Ik heb gevraagd 
of ik dat mocht ١^ ^٨ - 
Nadat alles gevraagd, 
ingevuld en opgeschre- 
ven was, dacht ik ein- 
delijk geld te krijgen. 
Ik moest de huur gas en 
licht nog over twee 
maanden betalen.
Maar nee, de aanvraag 
moest eerst ,’in behan-

deling" genomen worden 
zoals de man vertelde. 
En voor ik antwoord zou 
krijgen {of ik wel of 
niet recht had op bij- 
stand) zou zeker 6 we

Ik had nooit gedacht 
dat ik daar terecht zou 
komen; mijn hand op 
houden bij de Sociale 
Dienst. Maar na 14 jaar 
huwelijk waren de pro- 
blemen tussen mijn man 
en mij hoog opgelopen. 
Voor mijn man zo hoog, 
dat hij op een dag de 
deur achter zich dicht- 
trok en mij met 2 kin- 
deren liet zitten.Woe- 
dend was ik; dit kon 
mij toch niet overkomen 
Het geld van de gi^ore- 
kening was zo op en ik 
kon niet aan het geld 
van de bankrekening ko- 
men, die stond op mijn 
mans naam. Jaren- 
lang gezorgd en 
gewerkt voor man 
en kinderen en 
plotseling geen 
cent meer om van 
te leven. Dus de 
stoute schoenen 
aangetrokken en 
naar de Gemeente- 
lijke Sociale
Dienst gestapt.
Daar zei de amb- 
tenaar dat ik ge- 
trouwd was en mijn 
man mij en de kin- 
deren hoorde te 
onderhouden. Ik 
was het helemaal 
met hem eens, maar 
wat te doen als je 
man niet over■ de 
brug komt? Verder 
vertelde de amb- 
tenaar dat ik in geen 
enkele uitkering paste 
omdat ik nooit gewerkt 
had. Wat? ik nooit ge- 
werkt? en de laatste 
jaar dan. Maar ja dat
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Rechtshulp voor vrou- 
wen. De Wittenstraat 
75 hs. tel:864594.

wat voor doen voor je 
het krijgt en het is 
moeilijk om er van rond 
te komen.
- De groep vrouwen in 
de bijstand probeert 
betere regelingen voor 
elkaar te krijgen. Ie- 
dereen kan zich aan- 
sluiten bij deze groep. 
Het adres is: Corrie 
Burgers, Bos en Lommer- 
weg 67'', Amsterdam.

- Wacht niet tot je 
geld op is voor je 
naar de bijstand gaat. 
Je mag wat eigen geld 
hebben: voor een al- 
leenstaande is dat 
ƒ 7000,- voor een onvol 
ledig gezin ± ƒ م س أ3ه ,-
- Tijdens de periode 
dat de aanvraag loopt 
en je hebt geen geld, 
heb je recht op een 
voorschot. Dit voor- 
schot is voor de eer- 
ste levensbehoeften. 
Een hoge huur kun je er 
niet van betalen. Als 
je moeilijkheden krijgt 
met hoog opgelopen re- 
keningen (als huur en 
GEB) moet je met die 
rekeningen weer bij de 
Sociale Dienst aan- 
kloppen. Een slechte 
regeling.
- De bijstandsnorm is 
voor een alleenstaande 
ƒ 1004, 85 per maand en 
voor een onvolledig ge- 
zin ƒ 1292,- per maand
- Bijstand is een recht 
maar je moet er heel

IJSTAND
aanvraag

stand moet in behande- 
ling gnomen worden. 
De ambtenaar die het 
inneemt kan niets be- 
slissen, laat je dus 
niet afschepen.
- Tijdens het gesprek 
schrijft de ambtenaar 
een rapportje. Je hebt 
er recht op om te we- 
ten wat er in het rap- 
portje over je geschre- 
ven wordt.
- Let er op dat je een 
afschrift krijgt van 
je bij standsaanvraag.
- Binnen 30 dagen moet 
je bericht ontvangen 
hebben of je bijstand 
krijgt of niet (of een 
bericht dat je aan- 
vraag vertraagd is) .
- Als er besloten wordt 
om je geen bijstand te 
geven, kun je in hoger 
beroep gaan door een be- 
zwaarschrift te schrij- 
ven. Dir moet binnen 
30 dagen (neem dan kon- 
takt op met deskundi- 
gen) ٠

STEUN HETVOLKVAN 
EL SALVADOR

STEUN HET BEVR1JDINGSFRQNT 
FMLN-FDR

EL SALVADOR KOMITEE 
 GIRO؛ 29 36 572

8039 Postbus 
Tilburg
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tenburg
BANKETBAKKERIJ

Frederik  
H endrikstraat 90

tel. 824498
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ABC/Onderw}js
"Van onderwijs weet ik 
het fijne niet. Daar- 
voor moet je bij de spe- 
cialisten van de frak- 
tie zijn. Het is belang- 
rijk dat het ABC er ل ء . 
Met name voor onderwijs 
aan hen die in een zwak- 
kere positie zitten. 
Onderwijzers hebben be- 
hoefte aan begeleiding 
bij bepaalde problemen. 
Het ABC moet niet ١١١^^٢  
krijgen dan nodig is, 
want -xtra onderwijzers 
in bepaalde b-urten en 
voor bepaalde catego- 
rieën zijn ook hard no-

Winkeliers
"De bevolking van Am- 
sterdam neemt jaarlijks 
af met 30.000. Als 3e 
rest niet méér eet, dan 
zullen regelmatig win- 
kels moeten sluiten. Zo 
simpel is dat. 
Spreiding van buiten- 
landers wijzen wij af. 
Over de stad als geheel 
lost dat ook niets op 
voor de middenstanders. 
De ondernemers zouden 
zich moeten aanpassen 
door artikelen te voe- 
ren, die buitenlanders 
graag kopen ٠ Maar mis- 
schien zeggen 2e: daar 
heb ik geen verstand van 
of ik verkoop er niet 
genoeg van of ze willen 
toch naar hun eigen win- 
kels toe. Hoe dan.ook: 
je zal er voor moeten 
zorgen, dat de relatie 
tussen mensen die hier 
en elders zijn geboren 
goed blijft. 
Schadeloosstelling van 
huiseigenaars, die win- 
kels verhuurden buiten 
de winkelconcentratie- 
gebieden en waar nu de 
winkeliers wegtrekken,

sterdam krijgt al meer 
dan andere gemeenten, 
maar als het voorzie- 
ningennivo sterk wordt 
aangetast moet er mis- 
schien toch een beroep 
op Den Haag worden ge- 
daan. Maar eerst moet je 
het geld in eigen huis 
zoeken."

Burenhulp
"Ik heb net nog in ons 
verkiezingsprogram ge- 
lezen, dat wij niet zo

PVDA: 

KOSTEN
ONDER

DE HUUR- 
SUBSIDIE 
BRENGEN
voor het verschuiven 
van betaalde hulp naar 
vrijwilligerswerk zijn 
maar dat wordt in Den 
Haag bepaald. Wij: 
maar de PvdA zit toch in 
de regering? Jonker: 
"Daar zijn we in Amster- 
dam ook niet al te ge- 
lukkig mee, maar we 
staan daar wel voor, 
want de partij in z’n 
geheel heeft ertoe be- 
sloten . Zo werkt dat bij 
partijen.*} Het is ook 
maar de vraag of je op 
zo ١٨ punt uit de rege- 
ring moet stappen."

Met Piet Jonker, hoog 
genoteerd op de lijst, 
hadden we een gesprek in 
de fraktiekamer van de 
PvdA.

Jongerencentrum
"Daar kan ik geen kon- 
kreet antwoord op geven 
In een tijd van bezuini- 
gingen is het moeilij- 
ker om nieuwe dingen te 
doen ٠ Het geld ervoor 
moet je elders weghalen 
en dat roept daar dan 
weer verzet op. Er komt 

ظ;إ geen geld meer ا ل , dus 
voor nieuw beleid moet 
je oude dingen afstoten 
Bij de gemeentebedrij- 
ven kon dat makkelij- 
ker: 3/ آ  van de bezuini- 
gingen kon daar gevon- 
den worden. Bij jeugd- 
zaken en volksontwikke- 
ling was al weinig 

' lucht, dus daar was het 
moeilijker. Maar mis- 
schien zijn volgend 
jaar de gemeentebedrij- 
ven ook uitgeperst, dus 
dan kunnen buurthuizen 

 e.d. misschien minder إ
buiten schot blijven. 
Het verzet van de buurt- 
huizen tegen؛de bezui- 
nigingen vind ik wat on- 
eerlijk. Die leus "geen 

, 6% eraf, maar 6% erbij"; 
daar zijn de omstandig- 
heden niet naar."
Wij: En extra geld uit 
Den Haag dan? Jonker: 
"Dat hebben ze in ه - 
trecht ook gedaan. Daar 
heb'ben ze gezegd: Den 
Haag past het tekort 
maar bij . Nou, daar zijn 
ze vlug van terüggeko- 
men, wanr de provincie 
zette alle investerin- 

١ gen stop. Er kon niets 
meer gebouwd worden. 
Als Den Haag dat wil, 
dan kunnen ze je snel en 
hard treffen met wette- 
lijke bepalingen. Am-

20
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ven bij het Gem. Woning- 
bedrijf of een woning- 
corporatie.
Tja, de wooniasten. Er 
is een nota Inkomenshu- 
ren uitgekomen, waarin 
de weg aangegeven wordt 
naar een ander systeem 
van individuele ؛١٧٧؛ - 
subsidie, waardoor we 
een wat rechtvaardiger 
beleid hopen te krijgen 
Het is een plannetje van 
ons. Den Haag heeft er 
niet veel oren naar, om 
ook de stookkosten on- 
der de huursubsidie te 
brengen."

11 Het GEB sluit te makke- 
lijk af is onze indruk, 
ze reageren te star. Er 
zou een beter kontakt 
tussen GEB en de Soc. 
Dienst moeten komen zo- 
dat degenen, die in de 
problemen komen, en dié 
zijn er, hiernaar ver- 
wezen kunnen worden en 
zo geholpen kunnen wor- 
den٠ Tenslotte onder- 
vangt de prijscompensa- 
۴ ٦'ء  maar een klein deel 
van de gasprijsstijging 
De mensen moeten dus op 
een andere manier ge- 
holpen worden, de moge- 
lijkheden zijn er. Je 
hoeft niet te blijven 
kleumen als je evt. toch 
zou.worden afgesloten, 
dat is niet acceptabel: 
de weg naar de Sociale 
Dienst zou makkelijker

Maar bij aanschrijvin- 
gen kom je te staan voor 
kapaciteitsproblemen, 
je kunt niet overal ach- 
teraan hollen; de lijn 
is evenwel: voorrang 
aan stadsvernieuwings- 
gebieden. We proberen 
het nu via aanschrij- 
vingsprograituna أ s die 
uitgaan van de kapaci- 
teit aan mensen en die 
dan verdeeld zijn over 
verschillende buurten ٠ 
De gemeente is echter

”“٠

قثم،ق
wat terughoudender ge- 
worden met aanschrij- 
vingen omdat de befaam- 
de krottenkoningen
failliet gingen en de 
gemeente met de onbe-

ALS DEN HAAG DAT WIL, DAN KUN- 
NEN ZE JE SNEL EN HARD TREFFEN

gemaakt moeten worden. 
Ik zeg er echter bij dat 
natuurlijk niet ieder- 
een problemen met beta- 
len heeft, dat is be- 
slist niet zo "؛
١* Tijdens het het uit- 
typen valt het kabinet

taalde rekeningen bleef 
zitten. We willen dan 
ook veel meer dan in het 
verleden het geval was 
overgaan tot aankoop 
bij halsstarrige eige- 
naren, woningen die dan 
in beheer worden gege

daar voelen we verdomd 
weinig voor. Dat is een 
stuk ondernemersrisi- 
co."

Buurtkrant
"Voor het geld moet het 
wijkcentrum maar zor- 
gen ٠ " Wij : Maar wij z i jn 
de wijkkrant niet. Jon- 
ker0" ؛. Maar als jul- 
lie nu geld genoeg krij- 
gen, dan zie ik geen re- 
den waarom dat in de 
toekomst niet zo zou 
zijn,tenzij jullie meer 
geld krijgen dan ande- 
ren."

Kinderdagverblijf
"Het beleid van zowel 
fraktie als gemeente is 
erop gericht het aantal 
zo snel mogelijk uit te 
breiden waar dat nodig 
is. Wij vinden dit erg 
belangrijk omdat het 
vrouwen de mogelijkheid 
geeft zich te ontplooi- 
en. We willen tot een zo 
dicht mogelijk net zien 
te komen over de hele 
stad. En wat die nieuwe 
behuizing betreft, die 
moet er zeker komen, in 
dezelfde buurt. Hetzij 
nieuwbouw, hetzij door 
verbouw van een be- 
staand pand."

Speelstraat
"Het konkrete geval ken 
ik niet, maar ik wil 
voor ik in het forum kom 
wel nakijken hoe het er- 
mee staat en wat er nou 
mee aan de hand is. Als 
wij in het verleden be- 
loftes gedaan hebben, 
moeten we die ook nako- 
١١١̂  - "

Weenlasten
"In de nota Behoud en 
Herstel staat dat er een 
grotere nadruk op in- 
standhouding moet komen
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VVD; DE MINIMA MOE
willen dat minderheden إ
gelijke kansen krijgen إ
op de woningmarkt. Als إ
spreiding daar dan het ر
gevolg van ل ,̂ is dat 
niet een afzonderlijk 
doel wat wij willen be- 
reiken. Winkeliers moe إ
ten inzien welke maat- أ
schappelijke ontwik- أ
kelingen zich voordoen . إ
Ze moten zich richten 
op de koopkracht van 
buitenlanders٠ Als ze 
daarvan geen kennis 
hebben of de omzet 
blijft toch te klein, 
dan is het zoals voor 
iedere ondernemer: op 
tijd je biezen pakken 
of je elders vestigen."

Kin^rdagverblijf
"Ook hier moet een to- 
taaloverzicht komen van 
wat er in de stad al 
is. Dan moet er een norm 
komen: hoeveel moeten 
er zijn op hoeveel in-' 
woners? Waar niks is, 
moet het eerst iets 
komen." Wij: als dat 
overzicht er is, dan zal 
er wel geen geld voor 
kinder-dag-ver-blijven 
zijn Ronteltap; "Zo erg إ 
is het gelukkig niet."

Speelstraat
"Onbegrijpelijk waarom 
die speelstraat er ^og 
niet is . Daar moet u het ا 
CDA naar vragen; hun إ
wethouder is daar ver- 
antwoordelijk voor.
Over parkeerproblemen ب
hebben wij, 2 VVD raads- ؛
leden een nota geschre- أ
ven. Het lang parkeren إ 
in de binnenstad moet إ 
teruggedrongen. In een 
strook van 3ه أ -m. daar ه
omheen moet hetbewo- إ

plaatsen in industrie 
en handel om het land 
economisch gezond te 
maken. De welzijnssec- 
tor moet zien tot te 
komen met het geld dat 
nu beschikbaar is. Dat 
kan betekenen zaken 
overeind houden door 
zelfwerkzaamheid., zodat 
je in betere tijden niet 
van nul af aan hoeft te 
beginnen. Geld voor de 
welzijnssector wordt 
terecht gevraagd, maar 
geld voor investeringen 
evenzeer.Doordat er de 
laatste jaren zo weinig 
geinvesteerd is, is de 
werkloosheid zo sterk 
gestegen."

ABC/Onderwijs
"Het ABC heeft nogal wat 
zorgen,Mijn fraktie is 
ook bezorgd over het 
ABC: ons is niet ^١١١- 
delijk of ze al het geld 
wel gebruiken naar de 
behoeften die er zijn. 
In mijn fraktie hoor ik 
wel eens dat er scholen 
zijn die het ABC buiten 
de deur willen houden. 
Te vaak weten ze wat 
goed is ٧٥©^ de scholen 
en passen ze zich wei- 
nig aan bij de wensen 
van de scholen. Hun 
schoolbegeleidings-ta- 
ken moeten zich vooral 
richten op buitenlandse 
kinderen.Den Haag stelt 
daarvoor extra middelen 
beschikbaar."

De eerste vraag van de 
winkeliers leverde geen 
duidelijk antwoord op. 
"Spreiding van buiten- 
lander#daar krijg je 
de W D  niet voorl wij

In het stadhuis hadden 
wij een gesprek met dhr 
R. Ronteltap, raadslid 
voor de WD.

Jongerencentrum
Of wij ons sterk willen 
maken voor een jonge- 
rencentrum in uw buurt? 
Nou, het gaat niet zo- 
als u graag zou willen. 
Wij zeggen : er moet snel 
een meerjarenprogramma 
komen met een totaalo- 
verzicht over waar het 
geld voor soc.-cult. 
voorzieningen nu aan 
uitgegeven wordt, maar 
ook van wat gewenst 
wordt. De welzijnsin- 
stellingen moeten daar 
hun mening over geven. 
Als het jongerencentrum 
in uw buurt bovenaan de 
lijst komt van voorzie- 
ningen die nog getrof- 
fen moeten worden, dan 
moet het er komen. Wat 
het geld betreft: met 
het geld dat nu uitgege- 
ven wordt, moet m§§r ge- 
daan worden, zodat er 
ruimte komt voor nieu- 
we dingen.

In het algemeen over 
welzijnsaktiviteiten: 
"Er is een economische 
teruggang. Het geld is 
hard nodig voor in- 
vestering in arbeids



TEN OOK EEN OFFER BRENGEN
neer een woning vrij- 
komt.Ook de woningtoe- 
wijzing moet naarde 
buurten gebracht wor- 
den. Een woning mag niet 
langer dan ٦ week ieeg- 
staan. Wij zijn daar 
praktisch in؛ samen met 
de buurten ieegstand 
tegengaan en woningen 
toewijzen. Er zijn par- 
tijen die principieel 
zeggen؛ het distribu- 
tiesysteem moet over de 
hele stad gelijk zijn. 
Lege panden vorderen? 
Natuurlijk,maar dan met 
de bestaande procedure. 
De gemeente moet veel 
goedkope woningen op- 
kopen,maar daarvoor mag 
je de woning niet 'plat 
schrijven ٠ om de prijs 
te drukken. Dat is een 
verkeerd gebruik van 
het middel. '٠

"Wij zijn tegen de ge- 
meentelijke inhoudings 
aktie. Dat is contract- 
breuk. Dan kan iedere 
particulier zoiets ook 
gaan doen. Voor de mi- 
nima moet de gasprijs- 
verhoging gekompen- 
seerd worden door op- 
trekking van de belas- 
tingvrije voet of door 
verhoging van uitkerin- 
gen. Toe d e W D  nog in 
de regering zat gebeur- 
de dat ook. Natuurlijk 
moeten de minima nu ook 
een offer brengen.Maar 
dat moet dan eerlijk 
gezegd worden in een 
debat over inkomenspo- 
litiek. De gasprijs is 
daar een deel geworden : 
dat moet eerlijk gezegd 
worden ٠"

lijke besluitvorming 
krimpen ambtenaren dan 
vaak de aanschrijvingen 
in, want hun taak is 
het dat woningen be-
woond kunnen blijven en 
niet dat het gebruik 
gestaakt moet worden ٠ 
Woningen worden zo 
hoogstend wind- en wa- 
terdicht gehouden.Vol- 
gens mij zijn hogere 
kosten van aanschrij- 
ving ook nog wel ren- 
dab^l■ Verder vind ik 
dat particulier bezit 
van oude goedkope WO-

ningen teruggedrongen 
moet worden. Opkopen en 
dooryerkopen aan WO- 
ningbouw-verenigingen, 
want die krijgen eer- 
der subsidie voor het 
opknappen. Ons stand- 
punt over woonlasten is 
dat we de percentages 
voortkomend uit de toe- 
passing van de indivi- 
duele huursubsidie, 
volstrekt redelijk vin- 
den. leegstand van WO- 
ningen is ronduit aso- 
ciaal, met name als het 
om goedkope woningen 
gaat. De woonruimtever- 
ordening moet leegstand 
onmogelijk maken ٠ Het 
komt dus neer op goede 
uitvoering van die ver- 
ordening ٠ Daarom moet 
je uitvoering en nale- 
ving van de verordening 
naar de buurten bren- 
gen. Samen met aktieve 
buurtbewoners die op 
dat gebied kennis heb- 
ben en vaak weten wan

nersparkeren dan veilig 
gesteld worden. Voor 
die buurten willen wij : 
parkeerterreinen met 
ëën in- en uitgang voor 
bewoners; het plaatsen 
van amsterdammertjes 
elders in de buurt en 
bewóners-parkeerplaat- 
sen die d.m.v. een beu- 
gel of zo vrijgehouden 
worden voor bewoners. 
Overigens zal het auto- 
bezit afnemen :het word^ 
te kostbaar. Toch wil 
ik dat er een diskussie 
in de raad komt over

het parkeren van be- 
woners. Den Haag stelt 
geld beschikbaar voor 
parkeer voorzieningen 
Én stadsvernieuwings؛ ؛ - 
gebieden, maar dam moe- 
ten de bewoners er 
ƒ 34,50 per maand voor 
betalen. Wij vinden 
stadsvernieuwing in 
ieders belang en dus 
mag je de bewoners niet 
voor kosten van par- 
keer voorzieningen 
plaatsen".

Woonlasten
"wie z'n woningbezit 

niet behoorlijk onder- 
houdt krijgt een aan- 
schrijving. De kosten 
van onderhoud na aan- 
schrijving moeten wel 
opgebracht kunnen uit 
de huren.Huiseigenaren 
beginnen al gauw te 

die kosten" ؛piepen van 
kan ik niet terugver- 
dienen." Bij gebrek aan 

-duidelijke bestuur

”WIJ ZIJN TEGEN DE GEMEENTELIJKE IN' 
HGDING$AKTIE.DAT IS KAMTBAKTBREIIKI’



—  POLITIEK/CULTUREEL 
BUURTFEEST

DONDERDAGAVOND 27 MEI
uur drumband Cle^alwedstrijden muziek van LİNK 

Carina’s dancestudio
v.a.

POLITIEKE □ISKUSSIE
tussen buurtgroepen en vertegenwoordigers van CDA، 
CPN, D'66, PP^,P^P, PvdA en W D

volksdansgroep Zajednica

uur

.30 uur

POLITIEKE □ISKUSSIE
vervolg

Muziek van LINKv.a. 10.30 uur:

Bij goed weer: OLDENBARNEVELDTPLEIN
(bij slecht weer in buurthuis 't Trefpunt,

3e Hugo de Grootstraat 5)

TOEGANG GRATIS KOFFIE GRATIS

BESTE KINDEREN ben. Kom allemaal naar 
het kinderfeest in 
't Trefpunt op woensdag 
26 mei. De medewerk- 
(st)ers van het kinder- 
werk hebben ons ge- 
vraagd dit in de buurt- 
krant te zetten.

Ook uit elkaar gevallen 
boeken kunnen worden 
opgeknapt, tel.824893.

om de buurt een beetje 
te versieren.En nu zijn 
ze een boekje aan het 
maken waarin ze vertel- 
len en laten zien w^t 
ze allemaal gedaan heb-

Van uw gespaarde tijd- 
schriften bindt dhr. 
van der Wens een pracht 
gebonden boek vakkundig 
tegen materiaalkosten

Op woensdag 26 mei is 
er een kinderfeest.Wat 
er,op dat feest gebeurt, 
dat is nog een verras- 
sing. Je moet maar in 
't Trefpunt vragen hoe 
laat het begint.
Het feest is de af- 
sluiting van een perio- 
de van 5 weken waarin 
kinderen in de buurt 
gezocht hebben naar 
plekken waagje nog kan 
spelen. Ze hebben ook 
allerlei dingen gemaakt
24
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achtste jaargang nummer vijf

treem hoge voorbeelden 
geeft. Als je iets wilt 
controleren van gas en 
elektra, dan moet je het 
verbruik per jaar con- 
troleren en niet alleen 
de prijzen die je be- 
taalt.
Natuurlijk is het dan 
ieder jaar duurder, 
maar dat kan toch niet 
uitlopen n.aar die ge- 
tallen die u noemt.
B. Hertroys, p/a: Van 
Oldenbarneveldtpl.25ا|

meer zoals u noemt ex- 
treme gevallen ter ore 
gekomen nl. ƒ 322,62, 
ƒ 797,-en ƒ 298,- over 
een periode van een 
jaar en ƒ 440,35 over 
een periode van 8 maan- 
den.
Deze rekeningen moeten 
allemaal betaald worden 
door mensen die een in- 
komen hebben op AOW, 
WAO en bijstandsniveau. 
Het is ons duidelijk 
gebleken dat voor men- 
sen met een minimumin- 
komen de energieprijzen 
en de woonlasten in het 
algem.een bijna niet 
meer op te brengen 
Zi3n.
In 1981 zijn in Amster؛- 
dam 5000 huishoudens 
door het GEB afgeslo- 
ten.Een hele duide- 
lijke aanwijzing dat er 
wat aan de hand is met 
de hoogte van de ener- 
gieprijzen. Namens het 
aardgaskommitee.

Anneke Paehlig
alles waar het buurt- 
huis mee te maken heeft. 
Verder wordt het pro- 
graimna van de aktivi- 
teiten voor het komende 
jaar bekend gemaakt. 
KOMT ALLEN naar buurt- 
huis De Reiger,V. Rei- 
gersbergenstraat 65.

houden?
م75ه ,-extra bijbetalen 

voor gas is alleen al 
1500 m3 (het gemiddel- 
de gasverbruik per WO- 
ning per jaar) bij de 
huidige prijs van onge- 
veer 50 cent per m3.
2e voorbeeld؛ ƒ498,- 
voor 1 jaar. Dit kan ook 
niet alleen liggen aan 
de gestegen gasprijzeh 
maar ook aan een veel 
hoger gebruik.
Ik vind dat u wel ex-

REAKTIE
Beste meneer/mevrouw,
De twee voorbeelden die 
wij in de extra editie 
hebben genoemd zijn 
echt waar. Na 7 april 
kwamen deze twee per- 
sonen bij ons om te 
vragen wat zij met zul- 
ke hoge rekeningen aan 
moesten.
Inderdaad is bij deze 
personen het gasver- 
bruik gestegen، Dit had 
te maken met؛
-een koudere winter dan ا 

vorig jaar.
-het zijn beiden mensen 
die de hele dag thuis 
zijn waardoor er meer 
gas verbruikt wordt, 
-het voorbeeld van 
-ƒ750,- viel gelijk met 
de wintermaanden Jn de 
wintermaanden komtmen 
meestal op het jaarve.r 
bruik terecht, daar 
‘ aanmerkelijk
minder gestookt wordt 
Inmiddels zijn ons nog
Het wordt als Amster- 
dams terras opgezet en 
aangekleed, er is een 
hapj e en een drankj e, 
er zullen diverse ar- 
tisten optreden er komt 
een diashow over de men- 
sen in het buurthuis, 
er wordt een fotocol- 
lage tentoongesteld van

BRIEF
Naar aanleiding van de 
extra-editie van de 
buurtkrant in april o- 
ver de ذaarafrekening 
even het volgende:
Ik wil eerst even 
zeggen dat ik ook vind 
dat de aardgasprijzen 
voorlopig niet meer mo- 
gen stijgen. Mijn moe- 
der, ook alleen AOW 
(weduwe), woont hier al 
50 jaar in de buurt maar 
als je je gebruik een 
beetjë in de gaten 
houdt, kun je toch nooit 
zoveel bij moeten be~ 
talen. Gasgebruik
+ 1500 m̂  per jaar; e- 
lectra plusminus 1100 
KwH. Daar houdt het GEB 
rekening mee (dan kun 
je natuurlijk iets bij 
moeten betalen maar 
toch niet zoveel).
Nu uw voorbeelden: 1e 
voorbeeld: over 6 maan- 
den ƒ 750,- extra bijbe 
talen. Dit komt mi jon- 
geloofwaardig voor.
a) stookte deze man 
soms eerst kolen of 
huisbrandolie en is hij 
overgegaan op gas zon- 
der dit op te geven?
b) of centrale verwar- 
ming i.p.v. een kachel 
zonder dit op te geven?
c) of is hij soms deze 
winter voor het eerst 
hele dagen thuis 'ge- 
weest zonder met hogere 
stookkosten rekening te

S^TFEEST
Op vrijdag 18 juni van 
15.00 - 19.00 uur wordt 
in de grote zaal een 
groot slotfeest geor- 
ganiseerd, als afslui- 
ting van het jaar, zo؛ 
voor de zomervakantie.



SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas 

Ardennerpate 150 gram voor 1,75
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62

HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

SPECIALIST IN:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

TEIEEKEN
snuuux

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt. Met z’n allen.,t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste stad van Nederland.

()m trots op te zijn! En zo krijgen we het schoon:
Haal eens een bezem over uw 

eigen stoep, leer uw hond ”het” in 
de goot te doen, zet de zak dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ,t is hun werk,
M  MaHiimaiw ■
= 3 1 =
/TRD/REiniGinG flfll/IEPDAfn 2e Hugo de Grootstraat, t e91 50 84 .؛.
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en Doe Het Zelf Art.

o .a . DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN -  MENGKRANEN ETC

loodgieter

REVE
3 hugodegroot- 

straat 15



Twï
ص . ت محةأ، عهء ثءما W.&T م0صك

ة ٦٠/ ص؛س -س
ج أ آ ء0ث أ ء ء ه ب© ء م ؛ ء ة

- WASAUTOVWTSSi
م ه ع س £ ح  ل

ا ا م سمءب ٠ ءاا-ا1ءمحهةةأجآهمءآهء

=ووف
ج ? ء مم

<وةي5=

آ4ءق ة
14وه- 1تمحوو:
و- ا4ي

Voor
ا00ء

\/ooE
ةاتتض

عءك/ا
ب د و و ء -
/ا س ه9= ة ة و }
ص إ؛و' ء و /و ا م ب

لص
لمص
ص
WW

٧٨٨}
٧٠
اااه/ا

ÖO-JO
هةد<ة

ه  ا?ا آل
وبمبم/ا

كس)ممآرامحكبملمال
WASAuroWAAT
m sA u ro ^ A fïï
\MASAVToM M T

٧ ٧  1614
fay 66(0020 
KTV ت(ءمج صء  سم
KTv 50 aw

200Z

م س ةأ ال ^ ح  ٢ م
م <س  'مابمء^

 اكسمحة
ة0س

س ¥
جمح سا م

ل س ا ك ع1م'آ
KiO D̂WEKiPe

٧١^^^^٨٨١٢

u ir & G & fZ Q io e  üifi-ST£ReosoRTBmve س ء  م
د ع £ ء مئ مح ؟SK&MP& ب م £اا س س ك ءم ء م م ب م ؤ - م ب ج  ج

ج سم ء الة ? ج ressM ال

2حمحمه
ه■ محب9ء

ج 0س
تمصاب،م
ك ¥ ى آ ج ة م ب

DS?S؟ri® VlPEDe.ECÛ؛es UEFS7 TWIK؟AP قم 0ا)ا6ج
4،W6e5،OT(ElVJ. رآبم?اآكسصةء&ا،<جأمم

الاجالةر/ا لر£<االاججءعم. KpM ءاوما

p ه f

ص = ءمح س " م
PO/\/P££0AeA\/ONP KOOPAVOWO

vertrouw en


